Vlastník médií, vydavatel, producent a poskytovatel služeb

Lyoness Europe AG
Bahnhofstrasse 22, CH-9470 Buchs
Telefon: +41(0) 81 / 756 1902
Fax: + 41(0) 81 / 756 1904
E-mail: international@lyconet.com
www.lyconet.com
Akciová společnost se sídlem v Buchsu SG, Švýcarsko
je zapsána pod firemním číslem CH-170.3.026.427-4 obchodního registračního úřadu kantonu St.
Gallen – ústřední registr
Prezident správní rady: Mario Kapun
Člen správní rady: Karl-Heinz Feddermann
Delegát správní rady: Marko Sedovnik
Údaje dle zákona o e-commerce (ECG)
Veškerá příslušná ECG data společnosti naleznete na firmena-z.wko.at.
Přečtěte si, prosím, také podmínky používání pro tuto webovou stránku.
__________________________________________________________________________________
Formy oslovení & Politická korektnost
Skutečnost, že výrazy pro ženský rod nejsou v těchto textech speciálně rozlišeny (např. zákaznice a
zákazníci), nelze chápat jako pohrdání. Jedná se o způsob vyjadřování, který pomáhá lepší čitelnosti.
Prosíme čtenářky o pochopení a doufáme, že se budou cítit osloveny stejnou měrou.
_____________________________________________________________________________
Smírčí orgán podle nařízení (EU) č. 524/2013 o řešení sporů v online spotřebitelských záležitostech:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/
_____________________________________________________________________________
Poskytování služeb Lyconet Service Packs probíhá přes společnost mWS myWorld Solutions AG,
Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz, Rakousko. Obchodní rejstřík FN 389134g, e-mail: office@myworldsolutions.ag / tel.: +43 (0)316 7077 0

Máte obecně práva na opravu, výmaz, omezení a vyjádření Vašeho nesouhlasu. V tom případě se,
prosím, na nás obraťte. Pokud se domníváte, že zpracování Vašich údajů odporuje zákonu na ochranu
osobních údajů, nebo byla Vaše práva spojená s ochranou osobních údajů poškozena jiným
způsobem, obraťte se, prosím, na náš subjekt pověřený ochranou osobních údajů. V případě, že ani
zde pro Vás nebude nalezeno akceptovatelné řešení, můžete se obrátit se svou stížností na
dohledový úřad. K tomu je zodpovědný Úřad na ochranu osobních údajů v Rakousku.
Osoba zodpovědná za ochranu údajů
Peter Oskar Miller
Millergasse 3
1060 Wien
Email: data.protection@lyoness.com
Rakouský úřad na ochranu osobních údajů
Wickenburggasse 8
1080 Wien
Telefon: +43 1 521 52-25 69
Email: dsb@dsb.gv.at

